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C E R T I F I C: Que la Corporació Plenària, en sessió extraordinària de dia 21 d’abril de 2020,
en el seu punt 7, aprovà per unanimitat, el següent acord:
“7. PROPOSTA PER APROVAR FIXAR LA INSTRUCCIÓ PER AL COBRAMENT A
L’OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DELS DEUTES TRIBUTARIS DE NOTIFICACIÓ
COL·LECTIVA I DE CARÀCTER PERIÒDIC ANUAL EN L’EXERCICI 2020 DIRIGIDA A
CONTRIBUENTS AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES
Vist l'informe emès pels Serveis Econòmics Municipals en relació a la possibilitat de fer una
instrucció sobre com procedir en el cobrament de tributs en període voluntari 2020, així com els
fonaments legals en què se sustenta aquest informe.
A la vista de les especials circumstàncies derivades de l'actual crisi sanitària provocada per la
pandèmia Covid-19, i de les repercussions econòmiques que ja està generant.
Atesa la necessitat de reaccionar davant aquesta situació i d'oferir majors facilitats a la
ciutadania a l'hora de fer front a les seves obligacions tributàries, es proposa l’adopció del
següent,
ACORD
PRIMER.- Fixar la següent instrucció per al cobrament a l'Oficina Municipal de Tributs dels
deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual en l'exercici tributari 2020,
dirigida a contribuents amb dificultats econòmiques.
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1. L'Oficina Municipal de tributs de Calvià procedirà a adaptar les seves eines informàtiques, de
manera que permetin dur a terme el registre i seguiment dels pagaments fets d'acord a la
present instrucció.
2. Al personal de l'OMT se li donaran instruccions sobre com procedir i gestionar les situacions
aplicables al present pla, de manera que es donin al contribuent les màximes possibilitats que
ens permet la normativa vigent.
3. Quan un ciutadà manifesti dificultats econòmiques en el present exercici, se li oferirà la
possibilitat de fraccionar aquests imports i de dur a terme lliuraments a compte dels esmentats
tributs, entre el 15 de maig i el 15 de novembre de 2020.
4. La instrucció preveu la possibilitat de fer front als tributs locals 2020, en un màxim de set
fraccions mensuals sense interessos. El contribuent es podrà acollir a aquest pla en qualsevol
moment des del dia 30 d'abril de 2020 fins a l'1 d'octubre de 2020.
5. El sistema emprat serà el de fraccionament i pagament domiciliat, a compte dels tributs 2020
gestionats per l'OMT. En l'última quota es durà a terme la regularització de saldos pendents,
incloent-s'hi les quotes no ateses pel ciutadà en els terminis prefixats, que quedarien
posposades automàticament des de l'impagament fins a aquest moment.
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Tot això de conformitat al que disposa l'art. 62.3 de la Llei 58/2003, general tributària, i l'art. 6
del RDL 623/202.
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SEGON.- Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
https://www.calvia.com amb la finalitat de donar a conèixer de manera anticipada la informació
de a les persones interessades, i al BOIB.”
I perquè consti, i tingui els efectes que corresponguin -amb la reserva de l’article 206 del RD
2568/86, de 28 de novembre- sign aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau del Batle, Sr.
Alfonso Rodríguez Badal.
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Calvià,
Vist i plau
El Batle,

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
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